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          ROMÂNIA 

       JUDEŢUL IAŞI 

COMUNA RĂDUCĂNENI 

   CONSILIUL LOCAL 
 

Nr. 6875/RG din 27.11.2014 

 

P R O C E S – V E R B A L 

 

 

 Încheiat astăzi 27 noiembrie 2014 în şedinţa ordinară a Consiliului Local al Comunei Răducăneni la 

care participă toți cei 15 consilieri locali aflaţi în funcţie.       

 Domnul Ilie Viorel - preşedintele de şedinţă prezintă ordinea de zi, stabilită prin Dispoziţia nr. 

1560/2014 a Primarului Comunei Răducăneni pentru convocarea consiliului local, ordine de zi pe care o 

supune spre aprobare plenului: 

 

I. Proiecte de hotărâre: 

 

a) aprobarea transformării unui post vacant din cadrul Compartimentului fond funciar și registrul agricol; 

b) aprobarea scutirii  de la plata majorărilor de întârziere și a penalităților calculate ca urmare a neplăţii la 

termen a obligaţiilor restante datorate de către contribuabilii persoane juridice la bugetul  local al comunei 

Răducăneni; 

 

II. Petiții și interpelări   

 

 Consiliul local aprobă în unanimitate ordinea de zi. 

 În continuare, secretarul comunei dă citire procesului – verbal al ultimei şedinţe, proces – verbal al 

cărui conţinut este aprobat în unanimitate.    

 Se trece la ordinea de zi.  

Se prezintă proiectul de hotărâre nr. 6671/RG/2014 al primarului comunei în care se propune 

aprobarea transformarea funcției publice de execuție vacantă de inspector, clasa I, grad profesional 

principal din cadrul Compartimentului fond funciar și registrul agricol, în funcția publică de execuție de 

consilier, clasa I, grad profesional asistent.  Consiliul Local aprobă proiectul de hotărâre aşa cum a fost 

prezentat şi adoptă în unanimitate HOTĂRÂREA NR. 38. 

Se prezintă proiectul de hotărâre nr. 6589/RG/2014 al primarului comunei în care se propune 
aprobarea scutirii  de la plata majorărilor de întârziere și a penalităților calculate ca urmare a neplăţii la termen a 

obligaţiilor restante datorate de către contribuabilii persoane juridice la bugetul  local al comunei Răducăneni. 

Domnul Petrea Valentin: 

- afirmă că este de acord cu proiectul de hotărâre, cu excepție acelor persoane juridice care au 

închirieri sau concesiuni și pentru care, din cauza neplății chiriilor sau redevenței, contractele ar fi trebuit fi 

reziliate; 

- afirmă că sunt firme care-și desfășoară activitatea pe teritoriul comunei și nu figurează în baza de 

date a primăriei, situație care ar trebui clarificată. 

Domnul Encuț Emil afirmă că sunt firme care pot plăti și nu vor să plătească și propune amânarea 

supunerii la vot a proiectului de hotărâre pentru o analiza în detaliu a situației firmelor care au datorii. 

Președintele de ședință supune la vot proiectul de hotărâre așa cum a fost inițiat de domnul primar. 

Cu 8 voturi „pentru” și 7 voturi „împotrivă”, respectiv cu majoritatea consilierilor aflați în funcție, 

proiectul de hotărâre este arobat în forma propusă de inițiator, iar Consiliul Local adoptă HOTĂRÂREA 

NR. 39. Cele 7 voturi „împotrivă” au fost exprimate de către următorii consilieri: Petrea Valentin, Encuț 

Emil, Lupu Marcel, Slădaru Dorin, Ilie Viorel, Ailieseii Ion și Aruștei Dumitru.  

Se trece la punctul următor al ordinei de zi : petiţii şi interpelări. 

Domnul primar informează plenul că a făcut d-nei Dornescu Didona, proprietara clădirii și a 

terenului aferent în care funcționează cu chirie o parte a Serviciului Public de Asistență Socială, o ofertă de 

cumpărare cu prețul de 40.000 euro, ofertă la care se așteaptă un răspuns clar, iar în cazul în care 

proprietara dă un răspuns afirmativ suma să fie evidențiată în bugetul pe anul 2015. Consiliul local este de 

acord cu suma propusă pentru cumpărare. 
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D-na Codrianu Coca informează plenul despre o acțiune a Inspectoratului Județean Școlar la care ar 

trebui să participe un membru al Consiliului de Administrație al liceului, dar care are și calitatea de 

consilier local, de aceea o propune pe doamna Carp Liliana, propunere cu care consiliul locale este de 

acord în unanimitate.   

Dl. Encuț Emil: 

- afirmă că se ară o suprafață de teren care până anul acesta nu a fost lucrată și a fost folosită ca 

pășune și solicită informații dacă acea suprafață are un proprietar, cine este sau aparține rezervei de teren la 

dispoziția comisiei locale de fond funciar și cineva a intrat abuziv acolo;    

- consideră că este necesar ca în bugetul pe anul viitor să se prevadă o sumă cu care să se 

achiziționeze un autoturism pentru poliția locală.  

Dl. Lupu Marcel afirmă că pentru extinderea rețelei de apă și canalizare în comună este bine să se 

facă un necesar și un inventar al drumurilor pe care se va lucra, să se stabilească prioritățile. 

 D-na Axinte Petronela afirmă că în satul Roșu, în urma efectuării de săpături pe drumuri pentru 

extinderea rețelei de apă, în două locații drumurile sunt impracticabile și solicită așternerea unui strat de 

piatră.   

 Dl. Petrea Valentin: 

-  afirmă că în multe gospodării din comună sunt persoane care locuiesc în străinătate și totuși  figurează în 

baza de date că trebuie să plătească taxa de salubritate; 

- propune ca în bugetul pe anul 2015 să se prevadă o sumă pentru achiziția unor panouri de afișaj. 

 Dl. Radu Ion: 

- afirmă că tocmai unii colegi din consiliul locali, liberali, au fost împotriva proiectului de hotărâre privind 

scutirea persoanelor juridice, tocmai ei care ar trebui să sprijine inițiativa privată; 

- felicită conducerea liceului pentru participarea la diferite proiecte finanțate cu fonduri europene, de 

exemplu parteneriatul cu Unitatea Medico Socială Răducăneni și implicarea elevilor în activități de 

voluntariat, dar și un proiect destinat comunității romilor; 

- propune extinderea rețelei de apă și canalizare pe drumul Bisericii Bohotin, înainte de a se efectua lucrări 

de betonare sau asfaltare 

  

              

Nefiind alte subiecte pe ordinea de zi şi nici alte propuneri ale consilierilor locali, preşedintele de 

şedinţă declară şedinţa închisă. 

Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces-verbal.   

 

 

 

 

 

 

                            PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ   

                                                Consilier local,   

 

                                                  ILIE VIOREL 
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                                                                                                                                                               Secretar comună, 

 

                                                                                                                                                               Bumbaru Cătălin  

 


